
 Zásady ochrany osobných údajov Akadémia ARCHEA s.r.o. 

Pokiaľ ste naším študentom, zákazníkom,   odberateľom  noviniek, alebo návštevníkom 
webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.   

Obsahom tohto dokumentu sú informácie a skutočnosti, týkajúce sa spracúvania osobných 
údajov v súlade s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. 
(ďalej iba “GDPR”). Popri Nariadení bude aj naďalej platná slovenská legislatíva týkajúca sa 
špecifických otázok ochrany osobných údajov (napríklad zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov, alebo zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách), 
neupravených Nariadením. Ďalej len („GDPR“). 

Kto je správca? 

Som Ing. Eva Krčmáriková, zakladateľka, jediná majiteľka a konateľka spoločnosti Akadémia  
ARCHEA s.r.o,  IČO: 44614764, so sídlom Bratislava, Bencúrova 13, 821 04 Bratislava, 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súd Bratislava I, oddiel Sro, Vložka číslo: 56909/B.  
Vaše osobné údaje spracúvame ako správca, teda určujeme, ako budú osobné údaje 
spracované a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme  prípadných  ďalších 
spracovateľov, ktorí nám so pracovaním budú pomáhať.  

Kontaktné údaje:  

Pokiaľ sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať na 
mobilnom čísle 000421 911199888, prípadne e-mailom: krcmarikovaev@gmail.com alebo 
info@akademiaarchea.sk.  

Prehlásenie 

Týmto prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné 
povinnosti, vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov 
GDPR, konkrétne že:  

- Vaše údaje  budeme spracovávať  len na základe platného právneho dôvodu, a to 
predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti, či 
udeleného súhlasu,     

- Podľa článku 13 GDPR plníme informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania 
osobných údajov, 

- Umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a naplňovaní vašich práv 
podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.  

Čo rozumieme pod pojmom osobné údaje:   

Osobným údajom sa rozumie akákoľvek informácia týkajúca sa  určitého alebo určeného 
subjektu údajov. Subjekt údajov sa považuje za určený alebo určitý, pokiaľ sa môže subjekt 
údajov priamo či nepriamo identifikovať hlavne na základe čísla, kódu jedného či viacej 
prvkov, špecifických pre fyzickú, fyziologickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo 



sociálnu identitu. Medzi osobné údaje spadajú hlavne kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP 
adresa, môžu nimi byť údaje o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferencie fyzickej 
osoby.  

Čo rozumieme pod spracovaním osobných údajov:   

Spracovaním osobných údajov sa rozumie akákoľvek operácia alebo sústava operácií, s 
ktorými správca alebo spracovateľ systematicky pracuje s osobnými údajmi, a to 
automatizovane alebo inými prostriedkami, hlavne zhromažďovaním, ukladaním na nosiče 
informácií, sprístupňovanie alebo pozmeňovanie, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie,  
šírenie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinácia, blokovanie a likvidácia. 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania: 

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte samy, a to za účelom: 

- Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy:  osobné údaje dobrovoľne poskytnuté za 
účelom vytvorenia registrácie, zaslanie zabudnutého hesla a sprístupnenie obsahu 
webu,  v rozsahu:  meno a priezvisko, adresa, číslo telefónu,  e-mailová adresa. Tieto 
údaje spracúvame po dobu prevádzkovania stránok, resp. dobu platnosti zmluvy. 
Môžete požiadať o ich úpravu, prípadne ich vymazanie.    

- Vedenie účtovníctva: osobné údaje posktytnuté za účelom splnenia zákonnej 
povinnosti-fakturácie: meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu, IČO, DIČ.   Tieto údaje 
spracúvame po dobu platnosti zmluvy a povinnosti danej zákonom.  

- Marketing – zasielanie newsletrov, návodov, zliav, pozvánok: Vaše osobné údaje /e-
mail a meno/, pohlavie, na čo kliknete v e-maile a kde ich najčastejšie otvárate, 
využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných správ. Ak ste 
našim zákazníkom, robíme tak z titulu 3 rokov od poslednej objednávky.  Pokiaľ nie 
ste našim zákazníkom, zasielame Vám newsletery iba na základe Vášho súhlasu, po 
dobu 3 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať, použitím 
odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-mai. 

- Pokročilý marketing na základe súhlasu: Iba na základe Vášho súhlasu Vám môžeme 
zasielať tiež inšpirujúce ponuky  tretích osôb, alebo využiť e-mailovú adresu napr. na 
remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 3 rokov od udelenia 
súhlasu. Ten možno samozrejme kedykoľvek  odvolať, prostredníctvom našich 
kontaktných údajov.  

- Fotografická dokumentácia – živé akcie, napríklad videá zo seminárov, workshopov 
a prednášok. 

- Osobné údaje odoslané v komentároch za účelom zobrazenia vášho komentáru 
a kontroly spamu v rozsahu: e-mail, meno. Tieto údaje spracúvame po dobu 3 rokov.  

- Automatizované zbieranie údajov: v prípade, že navštevujete naše webové stránky, 
môžeme zbierať údaje o vašich návštevách na stránkach a využívaní našich služieb. 
Na to potrebujeme vašu IP adresu a tieto informácie využívame prostredníctvom 
trackovacích technológií, v záujme zlepšovania našich služieb klientom. Tieto údaje 
spracúvame o dobu 1 roka.  

 



 

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu behu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví 
dlhšiu dobu na ich uchovanie, alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.  

Vaše údaje využívame výhradne na administráciu aktivít,  na ktoré ste sa prihlásili 
/potvrdenie rezervácie, zrušenie termínu, či iná zmena. Použitie týchto údajov priamo súvisí 
s poskytovaním služby /organizácia aktivít, kurzov a udalosti, na ktoré sa záujemcovia 
a zákazníci prihlásili/ a ako prevádzkovateľ ich spracúvame bez  udeleného samostatného 
súhlasu.   

Cookies 

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na 
stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti 
webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok, vnímame ako svoj oprávnený záujem 
správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby. 

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu. 

Naše webové stránky možno prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných 
údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.  

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov 

Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré 
zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich akoby to boli naše vlastné. Prijali 
sme a udržujeme  všetky možné /aktuálne známe/ technické a organizačné opatrenia, ktoré 
zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.  

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám 

K vašim osobných údajom majú prístup  iba naši zamestnanci a spolupracovníci. Pre 
zabezpečenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť 
vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte 
lepšie, než my a na dané spracovanie sa špecializujú. Sú to poskytovatelia nasledujúcich 
platforiem: SmartSelling a.s. /SmartEmailing, Mioweb, FAPI,/Facebook, Google, Websupport, 
Účtovná firma Daniela. 

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre 
zjednodušenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám, že v takom prípade, pri výbere, 
budeme klásť na spracovateľa minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu 
spracovania, ako na seba. 

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu 



Akékoľvek spracovanie  osobných údajov bude uskutočňované na území EÚ. Dáta 
spracúvame výhradne v európskej únii alebo krajinách, ktoré zabezpečujú zodpovedajúcu   
úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.  

Záverečné ustanovenia 

Pokračovaním využívania stránok vyjadrujete svoj slobodný súhlas, jednoznačný prejav vôle 
toho, že ste porozumel/a,  so spracovaním vašich osobných údajov podľa týchto zásad 
súhlasíte a že ste bol/a o týchto zásadách poriadne poučený/á. 

Zásady ochrany osobných údajov  sú vydané v elektronickej podobe a sú prístupné na 
webovej stránke. 

 

 

 

 

 

 

 

 


